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Het bouwsysteem van Slimhus is anders dan de traditionele bouwsystemen. De 
constructieonderdelen worden grotendeels voorbereid in de fabriek waardoor de 
bouwkwaliteit en bouwsnelheid hoog zijn. De huizen voldoen uiteraard aan alle 
strenge geluids-en warmte isolatie eisen en hebben een woningborggarantie.
 
De gevels van de woning zijn van plato hout rabatwerk. Door het unieke 
veredelingsproces (hydro-thermische modificatie) worden de in het hout aanwezige 
eigenschappen versterkt, zonder chemische toevoegingen. Daarmee is ons hout het 
milieuvriendelijkste alternatief voor tropisch hardhout. Hout met een uitmuntende 
duurzaamheid, door-en-door veredeld en een uniforme kleur en kwaliteit. Om 
esthetisch redenen kan men er voor kiezen de gevel na 15 jaar weer eens te sausen 
maar we zien in landen als Denemarken dat dit maar zeer zelden gedaan wordt 
omdat het hout zijn charme heeft. De kozijnen zijn van kunststof zodat er een 
zeer onderhoudsarme gevel is. De goten zijn van zink, de daken zijn voorzien van 
dakpannen. 

De regenpijpen zitten aan de achterzijde en zijn van kunststof. De vloeren van de 
woningen zijn van beton. De woningen worden afgeleverd met spuitwerk op de 
plafonds, behangklare wanden, een betegelde badkamer, combiketel en radiatoren, 
aansluitingen voor sanitair en met een buitenberging van Lariks. De prijs is 
gebaseerd op en uitvoering van 6 woningen tegelijkertijd. De woningen hebben een 
bouwtijd na bouwvergunning van 17 weken.

U koopt de woningen direct van de bouwer met woningborggarantie. Maar het 
bijzondere van deze woning is dat u zelf volledig de indeling mag bepalen. Daarbij 
zijn wij uiteraard wel gehouden aan het kavelpaspoort dat gemeente Brielle heeft 
opgesteld en bouwvergunningseisen waaronder de welstand en monumentenzorg. 
Deze hebben overigens zeer positief gereageerd op het eerste ontwerp. De 
uitvoering is onder voorbehoud van bouwvergunning en verkoop van de 6 
woningen.

Slimhus Brielle is een initiatief van atelier PRO architekten ISM BOUWCARE

TE KOOP:    6 unieke woningen en 1 vrije kavel in 
  Burgemeester H van Sleenstraat, Brielle 

in gesprek bepaal je woningindeling ontwerp mee
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De ligging van 
Burgemeester H 
van Sleenstraat 
in Brielle
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6 woningen, keuze uit 2 en 3 bouwlagen. 
Oppervlakte van c.a 73 en 90 m2. 

Daarnaast 1 vrije kavel, grenzend 
aan de vestingwal!  
Geschikt voor een vrijstaande 
woning van ca 150 m2 met een tuin 
aan de achterzijde. 

Tussenwoning 3 verdiepingen:
217.500,- euro
compleet incl. BTW

Tussenwoning 2 verdiepingen:
188.500,- euro
compleet incl. BTW

Hoekwoning 3 verdiepingen:
235.000,- euro
compleet incl. BTW

Meerprijs voor standaard sanitair:
2500 euro per woning
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